Wilfried Romp, consulent natuur- en rnilieu-educatie bij het IVN

Spelen in
de natuur
Voor kinderen is alle natuur
'speelnatuur'. Het maakt
niet uit of het bos, duin of
hei is. Volwassenen
bedachten de term
natuurspeelbossen. Het
IVN maakt zich sterk voor
alle natuur, dus ook voor
natuurspeelbossen.
Betekenisvolle ervaringen
Wie klom vroeger niet in een
boom, verstopte zich in het riet,
of struinde over een landje. Tegenwoordig is er nog weinig natuur om in te spelen. Ook op het
platteland is het beleid 'inbreiden' in plaats van 'uitbreiden'.
Het resultaat laat zich raden.
Overal verdwijnen de laatste
stukjes groen tussen de huizen.
Wat rest zijn de aangeharkte
plantsoenen en grasveldjes al of
niet met hondenpoep. Natuurlijk
kan je daar ook spelen, maar het
is veel minder spannend. Als IVN
vinden we dat erg jammer. Minder kinderen kunnen zo de natuur beleven en ontdekken. Het is
ook jammer voor de toekomst
voor de natuur op langere termijn. 'Wie in zijn of haar jeugd be-

tekenisvolle ervaringen heeft opgedaan met de natuur, raakt deze zijn of haar leven lang niet
meer kwijt.' Aldus de uitkomst
van het Intomart onderzoek naar
de betrokkenheid van volwassenen met de natuur uit 1997. Met
het verdwijnen van die landjes
verdwijnt op den duur het draagvlak voor het natuurbeleid.

IVN en het natuurspeelbos
Het IVN zet zich in voor de natuur
in de eigen omgeving door verzorging van excursies en met vrijwilligers op scholen en in het
jeugd- en jongerenwerk. Het vergroten van de betrokkenheid bij
de natuur staat daarbij voorop,
maar het IVN richt zich ook
steeds meer op 'beleidsbe'invloeding'. Door campagnes als
'Natuur in stad en dorp' en 'Water' is veel kennis opgedaan over
zaken als draagvlak en 'commu-

nicatie' met de plaatselijke politiek.
Het IVN wil dat er aantrekkelijke
natuur blijft voor de kinderen in
het dorp en in de stad om de ontdekken en te beleven. Natuurspeelbos kan een middel zijn om
dat via de plaatselijke politiek te
realiseren.
Het opzetten van een natuurspeelbos zal vaak veel tijd en
dus geld vragen. Vrijwilligers van
het IVN kunnen op verschillende
wijzen in dit proces deelnemen.
Enkele ideeën:
- Lobbyen richting gemeente
voor natuurspeelterreintjes;
- De IVN-afdeling als gesprekspartner voor de gemeente bij de
inrichting van het terrein;
- Vanuit de 180 afdelingen met
scholenwerk en jeugdwerk binnen de gemeente mobiliseren
van de jeugd;
- Educatief gebruik door de IVNschoolciidsen en IVN-ieucidbegeleiders: Dat vergroot de- b e t i k kenheid van de jeugd bij het
terrein;
- Mogelijk een rol bij het toezicht
en de veiligheid.
Het IVN maakt zich sterk voor alle
natuur, dus in principe ook voor
natuurspeelbossen. Het moet
voor kinderen aantrekkelijke natuur zijn. Het moet laagdrempelig
zijn; geen hek er omheen, geen
aangeklede speeltuin. Voor het
IVN gaat het erom dat de kinderen
'betekenisvolle ervaringen' kunnen opdoen. Net als u vroeger.
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